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Remise 56 - Albert I laan 56, 
Koersel-Beringen

Woon jij 
binnenkort 
ook overal 
dichtbij?

29 appartementen 
en 5 penthouses op 
een unieke locatie.
Vanaf € 199.000 excl. kosten

TE KOOP

helveticaberingen.be

ONTDEK HELVETICA
Zondag 20 oktober — 10 tot 17 uur 
Kom doorlopend Helvetica Beringen ontdekken.

GROTE ONTHULLING
Zaterdag 19 oktober — 14 tot 17 uur 
Enkel via inschrijving op helveticaberingen.be

Info & verkoop
T +32 11 15 15 15  —  helvetica@immovl.be

Locatie: Hoek Klaproosstraat en Jagerstraat te Beringen

affiches uitgehangen, mensen 
krijgen een gratis ticket dat ze 
moeten laten controleren, soms is
er een rode loper en zijn er drank-
jes en hapjes… Mensen waarde-
ren dat. ‘Vroeger gingen wij naar
daar, nu komen zij naar ons’, zeg-
gen ze dan.”
Cultuurconnect experimenteert 
al twee jaar met zo’n livestream, 
maar het is nu pas de tweede keer
dat het op zo’n grote schaal 
plaatsvindt. De Adelberg is het 
eerste Limburgse cultuurcentrum
dat meedoet op dat niveau. Struc-
tureel is de samenwerking niet. 
“Maar we willen dit soort evene-
menten graag vaker doen”, zegt 
Adelberg-directeur Cindy 
Daems. “Cultuurconnect reikt 
ons nu hun knowhow aan waar-

mee we later mogelijk zelf aan de 
slag kunnen gaan. Het is belang-
rijk dat mensen die door ziekte of
ouderdom enkel nog met speciaal
vervoer tot hier kunnen komen, of
zelfs helemaal niet, nog in contact
komen met cultuur. Dat is een en-
gagement dat we met plezier aan-
gaan. En het mooie is ook dat dit
een samenwerking is met tal van 
organisaties, zowel wij, OKRA, 
de seniorenraad, cultuurcon-
nect… We breken door die aparte
hokjes heen en zo maken we ons 
draagvlak zo groot mogelijk.” 
Uiteraard kan de voorstelling ook
live bijgewoond worden in de 
Adelberg zelf.
X ‘Truken van de Foor’ van Mireille Vaessen 

& Sam Pasternak, op 24/10 om 14 uur, CC
De Adelberg (www.ccdeadelberg.be)

De Adelberg heeft zich voor het 
project kandidaat gesteld bij Cul-
tuurconnect, een vzw die digitale 
innovatie in de cultuursector on-
dersteunt. Vaak met een maat-
schappelijke link: bewoners van
woon-zorgcentra of langdurig 
zieken in een hospitaal, kunnen
zelf niet meer naar een voorstel-
ling gaan. Een livestream kan dan
een oplossing bieden. “De Adel-
berg is gekozen als lanceercen-
trum. Dat betekent dat de voor-
stelling daar live plaatsvindt en

gefilmd wordt. 19 andere cc’s in 
Vlaanderen zijn geselecteerd als
satellietcentra. Zij zorgen ervoor
dat de livestream terecht komt in
woon-zorgcentra in hun buurt.
Op die manier worden meer dan
1.000 senioren bereikt, tot in Po-
peringe toe”, zegt Lieselot Van
Maldeghem van Cultuurconnect.

Sfeer
De vzw geeft ook tips voor de in-
kleding aan de cc’s en woon-zorg-
centra. “Er worden op voorhand 

Op 24 oktober vindt in CC De Adelberg in Lommel een muziektheater-
voorstelling plaats over het leven en de liedjes van Edith Piaf. De show 
wordt opgenomen en live gestreamd naar 28 woon-zorgcentra in heel 
Vlaanderen.  

Christof RUTTEN

LOMMEL

Theater live gestreamd naar 
achtentwintig woon-zorgcentra 

De muziektheatervoorstelling over het 
leven en de liedjes van Edith Piaf in 
CC De Adelberg wordt live gestreams in 
achtentwintig woon-zorgcentra. FOTO RR

Het is belangrijk dat 
mensen die door ziekte
of ouderdom enkel nog
met speciaal vervoer 
tot hier kunnen komen,
of zelfs helemaal niet,
nog in contact komen
met cultuur

Cindy DAEMS
directeur CC De Adelberg

SINT-TRUIDEN
Kiwanis verkoopt 
weer unieke 
tweedehandsboeken

Paradepaardjes zijn een hele 
reeks boeken en cursiefjes van 
de Limburgse auteurs Louis 
Verbeeck en Jos Ghysen van 
de Limburgse uitgeverij 
Heideland. “Ik ben ervan 
overtuigd dat die als zoete 
broodjes zullen verkopen”, 
zegt voorzitter Michel Top. De 
beurs behoort bij de absoute 
top in Vlaanderen met ruim 
50.000 boeken. “Maar niet 
zozeer de kwantiteit is 
belangrijk, wél de kwaliteit”, 
onderstreept Top. De boeken-
beurs van Kiwanis is uitge-
groeid tot één van de grootste 
in België. De organisatie kan 
elk jaar rekenen op de milde 
schenkingen uit privécollecties 
en uit openbare bibliotheken. 
“We krijgen steeds meer 
aanvragen om boeken bij 
mensen op te halen”, zegt Top. 
De opbrengst gaat naar sociale 
projecten in de regio. De 
boekenbeurs vindt plaats in de 
polyvalente sportzaal van KCST 
in de Plankstraat van Sint-Trui-
den. De deuren openen op 
donderdag 31 oktober om 15 
uur. Drie dagen lang kunnen 
belangstellenden er terecht 
van 15 tot 20 uur, van 10 tot 
18 uur en op de slotdag van 10
tot 17 uur. (jcr)

FOTO JOZEF CROUGHS

Kiwanis Sint-Truiden 
Haspengouw organiseert in 
de herfstvakantie voor de 
22ste keer een ‘Grote 
tweedehands boekenbeurs’.


